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24 березня 2021 року в Київському національному торговельно-економічному 

університеті у форматі онлайн відбудеться IIІ Міжнародна науково-практична 
конференція з питань інтеграції журналістики, реклами та PR-технологій. 

 
На конференції передбачається робота за такими напрямами: 

 Наукові підходи до медіалогії  
 Провідні технології створення медійних каналів та продуктів 
 Дослідження ринку діджитал-медіа 
 Рекламні технології у просуванні цифрового контенту 
 Медіа компетентність фахівців у сфері журналістики та реклами  
 Брендинг журналіста в цифровому інтерактивному середовищі 
 Етичні норми в медіа середовищі та інформаційному суспільстві 



 
Для участі у конференції запрошуються вчені, фахівці у сфері журналістики та 

реклами, науковці закладів вищої освіти, представники вітчизняних та 
міжнародних громадських організацій журналістів та рекламістів. 

 
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА 

 

 Для участі необхідно зареєструватися за посиланням bit.ly/2YO1fas 

 Після отримання заявки на участь, Вам буде надіслано посилання на  
Zoom-конференцію до 19.03.2021 р. 

 Бажаючих взяти участь у конференції просимо надіслати до  
   15.03.2021 р. тези доповідей на електронну пошту: mediacon@knute.edu.ua 

 Всі учасники конференції отримають електронний сертифікат.  

 Збірник тез доповідей та програму конференції буде опубліковано на сайті 
КНТЕУ до 30.03.2021 р. 

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ 
 Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора матеріалів 

(Іванов_тези) 

 Матеріали приймаються у форматі документу Microsoft Word  

 Мова написання тез: українська, англійська  

 Обсяг тез доповіді – повні 3-4 сторінки 

Основні вимоги:  

 орієнтація сторінки книжна 

 поля документу: справа та зліва – 25 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм 

  шрифт Times New Roman 14; інтервал – 1,0 

 формули – у редакторі Equation 
 

Структура тексту: 
1 – напрямок конференції (по центру, кегль – 14, без виділення) 
2 –  назва тез доповіді (жирний шрифт, по центру) 
3 – прізвище та ініціали авторів (не більше двох) (жирний шрифт, зліва, кегль 14) 
4 – відомості про авторів (наукова ступінь, вчене звання, місце роботи/навчання 
повністю) (зліва, кегль – 14, без виділення) 
5 – ключові слова: мовою тез / переклад на англійську мову (кегль – 14) 
6 – текст (по ширині, кегль – 14) 
7 – список використаних джерел (жирний шрифт, по ширині, кегль – 14) 

 

КООРДИНАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ ВІД КНТЕУ 
 

Лісун Яніна Вікторівна 
завідувач кафедри журналістики та реклами 

тел.: +38 (050) 240-16-35 
 

Відповідальний секретар 
Юсупова Ольга Володимирівна 

доц. кафедри журналістики та реклами 
Більш детальна інформація на сайті: 

www.knute.edu.ua 

https://bit.ly/2YO1fas
mailto:mediacon@knute.edu.ua
http://www.knute.edu.ua/
https://bit.ly/2YO1fas


 
За зміст, достовірність наведених фактів та  
оригінальність тез доповідей  
автор несе особисту відповідальність 

 
 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

Секція: Провідні технології створення медійних каналів та продуктів 
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Ключові слова: рекламна діяльність підприємства, рекламна кампанія, 

управління рекламним процесом. 
Keywords: advertising company, advertising campaign, advertising 

management process. 
 

 
 
 
Текст, текст, текст, текст… [2, с. 115]. 
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